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Úvod 
Poskytování dotací z rozpočtu Města Blansko se pro rok 2015 řídilo směrnicí Rady města Blansko 

„Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu Města Blansko“. V souladu s touto směrnicí mohly 

o dotaci žádat nestátní subjekty, provozující na území města Blansko veřejně prospěšnou činnost na 

úseku sociálních služeb, která je určena občanům se zdravotním postižením a občanům v sociální 

nebo jiné životní krizové situaci. 

Dotace v oblasti sociálních služeb mohla být poskytnuta k financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb, a to pouze poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni 

v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů). 

Základní kritéria pro poskytování příspěvku upravuje výše uvedená směrnice. Dalšími specifickými 

kritérii jsou:  

 vyhovění prioritám stanoveným v komunitním plánu sociálních služeb Blansko,  

 počet uživatelů sociální služby s trvalým pobytem v Blansku, 

 služba je pro danou cílovou skupinu jediná v ORP Blansko,  

 služba zajišťuje základní životní potřeby, 

 služba omezuje výskyt sociálně patologických jevů,  

 služba systematicky podporuje rozvoj a samostatnost jedince. 

Poskytovatelům sociálních služeb byla vyplacena dotace na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko.  

V roce 2015 se na spolufinancování sociálních služeb podílely také jednotlivé obce správního obvodu 

ORP Blansko. Příspěvek byl využitý na kofinancování služeb sociální prevence a byl stanoven dle 

počtu obyvatel dané obce dle níže uvedeného klíče: 

počet obyvatel částka 

do 100 2 000 Kč  

od 101 do 200 4 000 Kč  

od 201 do 300 6 000 Kč  

od 301 do 400 8 000 Kč  

od 401 do 550 10 000 Kč  

od 551 do 700 14 000 Kč  

od 701 do 850 16 000 Kč  

od 851 do 1000 20 000 Kč  

od 1001 do 1400 25 000 Kč  

od 1401 do 2000 30 000 Kč  

od 2001 do 3000 40 000 Kč  

od 3001 do 4000 50 000 Kč  
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V roce 2015 obdrželo dotaci z rozpočtu města na činnost registrované sociální služby 

7 poskytovatelů, podpořeno bylo provozování celkem 18 sociálních služeb. Příspěvek nestátním 

neziskovým organizacím byl poskytnutý v celkové výši 2.086.000 Kč, z toho byla poskytnuta částka 

1.490.000 Kč na služby sociální prevence, 41.000 Kč na služby odborného sociálního poradenství a 

555.000 Kč na služby sociální péče.  Obce správního obvodu ORP Blansko se na financování sociálních 

služeb podílely celkovou částkou 533.000 Kč. 

Přehled uzavřených smluv s obcemi: 

 
částka číslo smlouvy 

Bořitov 25 000,00 Kč  2014/000463/SOC/OS 

Bukovina 8 000,00 Kč  2014/000488/SOC/OS 

Bukovinka 10 000,00 Kč  2015/000535/SOC/OS 

Býkovice 4 000,00 Kč  2014/000464/SOC/OS 

Černá Hora 40 000,00 Kč  2014/000465/SOC/OS 

Dlouhá Lhota 4 000,00 Kč  2014/000466/SOC/OS 

Doubravice nad Svitavou 25 000,00 Kč  2014/000467/SOC/OS 

Habrůvka 8 000,00 Kč  2014/000526/SOC/OS 

Holštejn 4 000,00 Kč  2014/000494/SOC/OS 

Jedovnice 40 000,00 Kč  2014/000468/SOC/OS 

Kotvrdovice 20 000,00 Kč  2014/000514/SOC/OS 

Krasová 8 000,00 Kč  2014/000496/SOC/OS 

Křtiny 16 000,00 Kč  2014/000495/SOC/OS 

Kulířov 4 000,00 Kč  2014/000469/SOC/OS 

Kuničky 6 000,00 Kč  2015/000606/SOC/OS 

Lažany 10 000,00 Kč  2014/000470/SOC/OS 

Lipůvka 25 000,00 Kč  2014/000471/SOC/OS 

Lubě 2 000,00 Kč  2014/000519/SOC/OS 

Malá Lhota 4 000,00 Kč  2014/000515/SOC/OS 

Milonice 4 000,00 Kč  2014/000503/SOC/OS 

Olomučany 20 000,00 Kč  2014/000513/SOC/OS 

Ostrov u Macochy 25 000,00 Kč  2014/000518/OSC/OS 

Rájec-Jestřebí 50 000,00 Kč  2014/000473/SOC/OS 

Ráječko 25 000,00 Kč  2015/000552/SOC/OS 

Senetářov 10 000,00 Kč  2014/000474/SOC/OS 

Sloup 20 000,00 Kč  2015/000536/SOC/OS 

Spešov 14 000,00 Kč  2014/000487/SOC/OS 

Svinošice 8 000,00 Kč  2014/000475/SOC/OS 

Šebrov-Kateřina 16 000,00 Kč  2015/000603/SOC/OS 

Šošůvka 14 000,00 Kč  2014/000509/SOC/OS 

Újezd u Černé Hory 6 000,00 Kč  2014/000516/SOC/OS 

Vavřinec 16 000,00 Kč  2014/000476/SOC/OS 

Vilémovice 8 000,00 Kč  2014/000477/SOC/OS 

Vysočany 16 000,00 Kč  2014/000478/SOC/OS 

Závist 4 000,00 Kč  2014/000502/SOC/OS 

Žďár 8 000,00 Kč  2014/000479/SOC/OS 

Žernovník 6 000,00 Kč  2014/000480/SOC/OS 

Celkem  533 000,00 Kč    
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Služby sociální prevence 
Služby sociální prevence jsou zpravidla bezplatné a anonymní, jejich uživateli jsou často osoby 

ohrožené sociálním vyloučením a krizovou situací žijící většinou v konfliktu s běžnými občanskými a 

společenskými normami. Služby sociální prevence pomáhají nejen klientům samotným, ale sehrávají 

zároveň důležitou roli při ochraně společnosti před šířením nežádoucích společenských jevů i při 

řešení nepříznivé sociální situace některých osob. 

Dalším typem klientů jsou osoby se zdravotním postižením – děti do 7 let s celými jejich rodinami 

nebo osoby s psychiatrickými diagnózami. 

Do služeb sociální prevence zařazené v síti služeb patří nejen služby sídlící na území města Blansko 

nebo správního obvodu, ale také služby a odborníci, které za klienty dojíždí z Brna 
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Druh služby 
Služba financovaná 
v rámci dotačního 
řízení 

Popis služby Částka poskytnutá v roce 2015 

Azylové domy pro 
matky s dětmi 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko – Centrum PRO 
Blansko 

Cílem služby je pomoci vyřešit aktuální krizovou situaci osob nebo rodin prostřednictvím 
zabezpečení základních lidských potřeb (bezpečí, teplo, klid, ubytování, možnost spánku, 
strava, hygiena) a pomoc při hledání následného bydlení. Realizují pomoc obětem 
domácího násilí a trestné činnosti, nabízí utajené pobyty. 

Službu využívají matky s dětmi, těhotné ženy, jež zůstaly bez přístřeší, se ocitnou na ulici, 
což v důsledku bude znamenat umístění dětí do ústavní výchovy – děti budou ohroženy na 
životě, vzroste počet bezdomovkyň, včetně těhotných = riziko pro nenarozené dítě, Dále 
ženy a matky s dětmi čelící domácímu násilí nebo obchodu s lidmi nebudou mít v místě 
dostupnou službu, jež by jim pomohla řešit tíživou životní situaci 

Pobyt v azylovém domě, pomáhá řešit nejen bytovou situaci, ale je učící se. Jedná se 
primárně o zlepšení péče o děti, aktivně se dětem věnují, věnují více pozornosti jejich 
přípravě do školy a celkovému rozvoji. Velkou pomocí je vedení domácnosti, hospodaření, 
vaření, finanční plánování, dále i podpora při hledání zaměstnání a vhodného bydlení, 
včetně psychosociální pomoci 

150.000 Kč 

Č. smlouvy 2015/000514/SOC/DS 

Dotace v roce 2015 byla v celé výši 
využita na mzdové a provozní (odvoz 
odpadu, telefony, vyúčtování energií, 
dezinsekci a kancelářské potřeby) 
náklady sociální služby 

Krizová pomoc 
DCHB, Oblastní charita 
Blansko – Okno dokořán 

Sociální služba poskytuje osobám, které se nachází v krizové situaci pomoc v podobě 
krizové intervence, zajištění základních životních potřeb (zajištění krizového nákupu), 
pomoc při zprostředkování ubytování, při hledání zaměstnání apod. Pracovníci působí na 
klienty také preventivně, zejména motivací k předcházení komplikací způsobených 
dlouhodobým neřešením a odkládáním problémů. 

156.000 Kč 

Č. smlouvy 2015/000419/SOC/DS 

Dotace byla využita na mzdové náklady 
sociální služby. 

Nízkoprahová denní 
centra 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko – Stará fabrika 

sociální služba pro osoby bez domova nebo pro ty, kterým tato situace hrozí. Služba je 
využívána lidmi, kteří ztratili nebo ztrácí rodinné vazby, jsou v hmotné nouzi, po propuštění 
z výkonu trestu. Služba poskytuje možnost osobní hygieny, poskytnutí ošacení, základní 
sociální poradenství. Pracovníci pomáhají s hledáním bydlení. 

Prevence sociálně patologických jevů a zdravotních rizik 

Díky možnosti hygienického zázemí (osobní hygiena, výměna oblečení) ochrana společnosti 
(udržení komfortu soužití) 

180.000 Kč 

Č. smlouvy 2015/000513/SOC/DS 

Dotace byla využita na mzdové a 
provozní náklady sociální služby – 
telekomunikační služby (internet, 
telefony), náklady na energie, plyn, 
nájemné a kancelářské potřeby 

Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

Společnost Podané 
ruce, o.p.s. – NZDM 
v Blansku 

Nízkoprahový klub je službou sociální prevence. Pracovníci zajišťují výchovné, vzdělávací a 
volnočasové aktivity – mládež tráví v klubu volný čas s možností využití her, výtvarné či 
hudební dílny, počítačů apod. za přítomnosti pracovníka, který navazuje interakci s klientem 
za účelem společného hledání využití volného času. Pracovníci se zaměřují mj. na 
poradenství a pomoci v krizi, případovou i skupinovou práci, poskytují informace a 

350.000 Kč 

Č. smlouvy 2015/000423/SOC/DS 

Dotace byla využita na mzdové náklady 
a provozní náklady – kancelářské 
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pomáhají při zprostředkování kontaktu s institucemi ve prospěch klienta. Dále jsou činnosti 
zaměřené na programy specifické sociální prevence – pomoc při zvládání komplikovaných 
životních situací souvisejících s vrcholnou fází dospívání. Realizované aktivity jsou v průběhu 
roku přizpůsobeny nastoleným cílům a kopírují aktuální dění 

sociální služba nabízí možnost trávení volného času spojeného s podporou a pomocí 
sociálního pracovníka. Klienty jsou mladí lidé, kteří nejsou schopni vzhledem k rodinnému 
zázemí i vlastním dispozicím trávit čas v organizovaných volnočasových klubech a kroužcích. 
jedná o děti, které žijí v rodinách s nějakou patologií, s nízkými příjmy, s omezenými 
vzájemnými kontakty apod. služba omezuje potulování dětí na ulici, působí preventivně v 
oblasti trestných činů. 

potřeby, podíl na nákladech správy 
Společnosti, vzdělávání, cestovné 
(výcviky a vzdělávací akce), pomůcky pro 
aktivity 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko – Zlatá zastávka 
Adamov 

Dotace vyplacena z rozpočtu Města 
Adamov 

Noclehárny 
DCHB, Oblastní charita 
Blansko – Noclehárna 
pro muže Blansko 

Posláním sociální služby „Noclehárna pro muže Blansko“ je poskytnout pomoc mužům bez 
přístřeší a vytvořit podmínky pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb – 
především bezpečí, tepla, tělesné očisty, spánku a v případě zájmu také poskytnutí 
základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace. 
Noclehárna je v provozu denně od 20.00 do 8.00 

Cílem je překonání nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením 
nežádoucích společenských jevů. Poskytuje zázemí pro základní hygienu, přespání a 
poradenství. 

138.000 Kč 

Č. smlouvy 2002-KOM-S144/Pe 

Dotace byla využita na úhradu 
mzdových nákladů pracovníků, kteří 
zajišťují nepřetržitý provoz noclehárny a 
na úhradu provozních nákladů, 
především energie, kancelářský a 
spotřební materiál (čistící prostředky, 
OOPP), telekomunikace, služby. 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny 
s dětmi 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko – Centrum PRO 
Blansko 

Sociální služba je zaměřena především na pomoc rodině jako celku a snaží se s rodinou 
pracovat v jejich přirozeném sociálním prostředí. Pomáhá v získávání a upevňování 
rodičovských kompetencí, podporuje rozvoj sociálních schopností a dovedností, nabízí 
aktivity zaměřené na osobnostní rozvoj dětí a předškolní a školní přípravu. 

190.000 Kč 

Č. smlouvy 2015/000420/SOC/DS 

Dotace v roce 2015 byla v celé výši 
využita na mzdové a provozní (odvoz 
odpadu, telefony, vyúčtování energií a 
telefonů, nákup pohonných hmot, 
cestovné, kancelářské potřeby) náklady 
sociální služby. 

sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko – Pěkná modrá 
Doubravice 

(od 1.1.2016 sociálně 
terapeutické dílny) 

Služba je poskytována osobám se zkušeností s duševním onemocněním, popřípadě v 
kombinaci s lehkým mentálním postižením, zdravotně postiženým a seniorům nad 65 let. 

Individuální práce s uživateli je zaměřena na zapojení do společnosti, na vytváření 
mezilidských vztahů, na omezení izolace klientů. 

Výlučná práce s duševně nemocnými. Klienti hledají a dělají aktivity, které by je mohly bavit, 

35.000 Kč + příspěvek přímo z rozpočtů 
některých obcí 

Č. smlouvy  
2015/000445/SOC/DS 
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udržení životního rytmu a sociálních kontaktů, dobrý pocit ze seberealizace. Vytržení z 
vlastní nemoci, prevence prohlubování duševních problémů, psychosociální podpora 
nemocnému i širší rodině. 

 

Příspěvek Města Blansko byl využit na 
provozní náklady sociální služby – 
vyúčtování energií, revize, svoz odpadu, 
nájemné 

Terénní programy 

DCHB, Oblastní charita 
Blansko – SPONA – 
Společná cesta 

Aktivity realizované pracovníky služby jsou zaměřeny na pomoc lidem přímo v terénu - v 
přirozeném prostředí klienta - na ulici, v ubytovnách, domácnostech. Poskytuje podporu v 
nepříznivé sociální situaci - pomoc s hospodařením, s vyřízením dávek, s hledáním bydlení, 
se zajištěním stravy, s hledáním zaměstnání apod. Vzrůstá potřebnost stravy pro děti. 
Tento typ služby je schopen realizovat činnosti vedoucí k pomoci a podpoře cizinců, 
spolupracovat při jejich integraci 

180.000 Kč 
Č. smlouvy 2015/000421/SOC/DS 

Dotace byla využita na mzdové a 
provozní náklady sociální služby – 
telekomunikační služby (internet, 
telefony), náklady na energie, plyn a 
kancelářské potřeby 

Společnost Podané 
ruce, o.p.s. 

Zajišťují aktivity pro ochranu zdraví občanů, prevence nemocí 
Programy zaměřené nejen na uživatele drog, ale také na rodiče a další blízké osoby 
uživatelů drog, dále pro pedagogy a veřejnost – poradenství, informovanost 
U problémových uživatelů drog – intervence zaměřeny na snížení zdravotních rizik 
U mladých uživatelů – návaznost a spolupráce s NZDM 
Služba podpory a péče o klienty v konfliktu se zákonem (spolupráce s Policií, Probační a 
mediační službou, kurátory, soudci) 

102.000 Kč 
Č. smlouvy 2015/000422/SOC/DS 

Dotace byla využita na mzdové a 
provozní náklady – kancelářské potřeby, 
podíl na nákladech správy Společnosti, 
vzdělávání, cestovné (výcviky a 
vzdělávací akce) 

Raná péče 

Středisko rané péče 
SPRP Brno 

Služba raná péče poskytuje rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 
let věku dítěte podporu v domácím prostředí. Pracovníci poskytují především konzultace 
v klientských rodinách, zrakovou stimulaci dětí, vzdělávací a osvětovou činnost. Organizují 
klub rodičů – tematická setkávání klientských rodin na podporu zvýšení kompetentnosti a 
nezávislosti rodin. 

4.500 Kč 
Č. smlouvy 2015/000436/SOC/DS 

Dotace byla použita na provozní 
náklady sociální služby – nákup  
speciálních pomůcek, telekomunikační 
služby 

Slezská diakonie – 
Poradna rané péče 
DOREA 

Služba raná péče poskytuje rodinám s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením do 7 let věku dítěte podporu v domácím prostředí. Pracovníci poskytují 
především konzultace v klientských rodinách, stimulaci dětí, vzdělávací a osvětovou 
činnost. Organizují svépomocné rodičovské skupiny, zapůjčují rodinám potřebné pomůcky 
(např. Vojtův stůl, speciální hračky), realizace skupinových a individuálních terapií. 

4.500 Kč 
Č. smlouvy 2015/000438/SOC/DS 

Dotace byla využita na mzdové a 
provozní náklady sociální služby – 
přeprava ke klientům 

 

 

 


